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  (در مقام مجري، همکار و ناظر)پژوهشی طرحهاي) د
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  1393مجري، توسعه، پنجم برنامه درطی آن برآورد و توسعه



 بـر تـورم تـأثیر و پـرورش و آمـوزش در هـا خـانواده گـذاري سرمایه بر خدمات و کاالها بهاي عمومی افزایش تأثیر تحلیل .3
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  1390کشور، صنعت بخش بر تقاضا هاي تکانه آثار بررسی .6
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 منطقـه، کشـور چنـد بـا آن تطبیقـی مقایسـه و ایـران در عمومی پرورش و آموزش اعتبارات تأمین در مؤثر عوامل بررسی .8

   1390ناظر،
 نـاظر، اي،حرفـه و فنـی هايآموزش کاردانی برنامه کلی هايسیاست و اصول و اساسی هايهدف وجودي، فلسفه ارزشیابی .9
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 -ریزيبرنامـه و مـدیریت سـازمان -)1394 تـا هـزاره توسـعه اهداف به دستیابی براي ملی عمل برنامه پروژه( ایران
  1384 اصلی، همکار اجتماعی، امور معاونت

  1383 اصلی، همکار پرورش، و آموزش در پژوهش توسعه راهبردي برنامه .14
 و تعلـیم پژوهشـکده -)چهارم برنامه در عمومی پرورش و آموزش بخش برنامه مبناي( مدرسه بر مبتنی پرورش و آموزش .15

  1382 اصلی، همکار تربیت،
 همکـار، اقتصـاد، و دیـن مطالعـات مؤسسـه -دارو و غذایی مواد   بر تأکید با ایران، در هایارانه پرداخت نظام اصالح برنامه .16

1382  
  1381 همکار، تربیت، و تعلیم پژوهشکده -پرورش و آموزش نظام اصالح منشور و سند نویسپیش .17
  1381 مجري، فرهنگی، مطالعات و هاپژوهش دفتر -ایران سینماي موجود وضعیت اقتصادي تحلیل .18
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  1381 همکار، مدرس،
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  )انتشار دست در( نورعلم، انتشارات پایدار، توسعه اندیشه منظر از کشور عمومی آموزش نظام ارزیابی .1
  1393نورعلم، انتشارات ایران، در پرورش و آموزش خصوصی تقاضاي .2
  1391نورعلم، انتشارات ایران، در پرورش و آموزش مالی تأمین .3
  1384 تربیت، و تعلیم پژوهشکده توسعه، چهارم برنامه پیشنهادي مبناي مدرسه بر مبتنی پرورش و آموزش .4
  1382 تربیت، و تعلیم پژوهشکده مدرسه، بر مبتنی مدیریت در پشتیبانی هايفعالیت .5

  )تخصصی نشریات و ها کنفرانس و ها همایش در شده ارائه( مقاالت)  ز
 کشـور، در مقـاومتی اقتصاد اندیشه ترویج و سازي گفتمان براي پرورش و آموزش اقدامات و سیاستها اعتبارسنجی و تدوین .1

   1395 بهمن جهانی، اقتصاد و مدیریت ملی کنفرانس اولین
 اقتصـاد ملـی همـایش نخسـتین پـرورش، و آمـوزش در مقاومتی اقتصاد اندیشه سازي پیاده سیاستهاي و راهبردها بررسی .2

  1394 مشهد، مقاومتی، اقتصاد رویکرد با پرورش و آموزش
  1394 مشهد، اقتصادي، توسعه و فرهنگ مدیریت، المللی بین کنفرانس مقاومتی، اقتصاد و گردشگري توسعه .3
 قـدرت هندسـه در اسـالمی انقـالب مـدیریت نقش همایش پرورش، و آموزش وزارت اعتبارات کسري بر مؤثر عوامل تبیین .4

  1394 تهران، جهانی، نظام
  1393 چاپ، گواهی اسالمی، تربیت پژوهشهاي فصلنامه ، مصرف الگوي دراصالح دینی تعالیم نقش .5
  1393 چاپ، گواهی -اسالمی تربیت پژوهشهاي فصلنامه اسالم، منظر از مصرف الگوي اصالح مبانی .6



 دانشـگاه ملـی، توسـعه و فرهنگ اقتصاد، همایش پایدار، توسعه اندیشه منظر از عمومی آموزش نظام جایگاه و نقش ارزیابی .7
  1393 تهران، طباطبائی، عالمه

 پـژوهش و آموزش همایش چهارمین کشور، عمومی آموزش نظام در مصرف و تولید الگوهاي آسیبهاي انعکاس نحوه واکاوي .8
  1393 تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه ایران، در اقتصاد علم

 حماسـه و سیاسـی حماسـه المللی بین کنفرانس اولین عمومی، آموزش قیمت افزایش به شهري خانوارهاي واکنش مطالعه .9
  1392تهران، اقتصادي،

 حماسـه المللی بین کنفرانس اولین پرورش، و آموزش در سیاسی حماسه تحقق مثابه به آموزش انتخاب فرصتهاي توسعه .10
  1392تهران، اقتصادي، حماسه و سیاسی

 پایـدار، توسـعه و رشـد ضـرورتهاي ملـی کنفـرانس پایدار، توسعه به دستیابی مسیر در پرورش و آموزش شورایعالی نقش .11
  1392اراك،

 اشـاعه ،همایش)کشـور در آمـوزش اقتصـاد موضـوعی قلمرو در( پژوهشی هاي یافته از استفاده بومی مدل عرضه، کشش .12
  1392تهران، پرورش، و آموزش در پژوهشی هاي یافته وکاربست

 بـراي مجازي فضاي فرصتهاي از استفاده راستاي در ارتباطات و اطالعات فناوري افزاري نرم و افزاري سخت کارآئی بهبود .13
  1392 قم، راهکارها، و چالشها: مجازي فضاي و اسالمی تربیت اسالمی،همایش تربیت

 مقـاالت مجموعـه ایـران، در آمـوزش قیمـت و واقعـی درآمد در تغییر شرایط در آموزش خصوصی تقاضاي مطالعه پایدار .14
  1390 اسالم، منظر از پرورش و آموزش اقتصاد  المللی بین کنفرانس

 و آموزش اقتصاد  المللی بین کنفرانس مقاالت مجموعه ، توسعه به دستیابی متقاضی اقتصاد در آموزش به منابع تخصیص .15
  1390 اسالم، منظر از پرورش

 همـایش  مقـاالت مجموعـه ،پایـدار توسـعه راسـتاي در پـرورش و آمـوزش بـراي کشور ملی منابع از بهینه برداريبهره .16
  1386 اسالمی، کشورهاي پرورش و آموزش اقتصاد ايمنطقه

 همایش مقاالت مجموعه عمومی، آموزش نظام مقررات و قوانین در آن جایگاه و اقتصادي دیدگاه از آموزش انتخاب آزادي .17
  1383 پرورش، و آموزش در اصالحات مهندسی ملی

  1381 تربیت، و تعلیم پژوهشکده مقاالت، مجموعه -پرورش و آموزش مالی منابع تأمین هايشیوه و کارهاراه .18
  1381 آموزشی، پژوهشنامه پرورش، و آموزش در اصالحات .19

  مطالعاتی هايگزارش) ح
 هـاي چـالش( ایرانـی سـرمایه و ملی،کـار تولید از حمایت در پرورش و آموزش نقش تبیین پیرامون پژوهشی برنامه تدوین .1

 پژوهشـگاه، ریاسـت حـوزه محتـرم مـدیر -) دوم گـزارش) (پژوهشـی آتی ي برنامه و ایران در مصرف الگوي کنونی
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 مطالعـات مـرور( ایرانی سرمایه و ملی،کار تولید از حمایت در پرورش و آموزش نقش تبیین پیرامون پژوهشی برنامه تدوین .2
  1391 ،)نخست گزارش( –) پیشین

  1389 پرورش، و آموزش در 44 اصل سازيپیاده موانع بررسی .3
  1389 غیردولتی، و دولتی مدارس آموزاندانش سرانه هزینه مقایسه و برآورد .4



  1388 تربیت، و تعلیم پژوهشکده ها،یارانه کردن هدفمند الیحه پیرامون نکاتی .5
  1388 وتربیت، تعلیم پژوهشکده ، 1388 سال در پرورش و آموزش وزارت بودجه کسري برآورد .6
  1387 تربیت، و تعلیم پژوهشکده ها،یارانه توزیع به نسبت ايتوسعه رویکرد و هایارانه کردن مندهدف الیحه در هاکاستی .7
  1387 وتربیت، تعلیم پژوهشکده معلمان، اعتراض پدیده نظري تحلیل .8
 معاونـت پیشـنهادي، راهبردهـاي و پـرورش و آمـوزش در مردمـی هايمشـارکت توسـعه فراروي تهدیدهاي و ضعف نقاط .9

  1386 پرورش، و آموزش وزارت مردمی هايمشارکت
  1384 تربیت، و تعلیم پژوهشکده خانواده، نوین اقتصاد نظریه .10
 تربیـت، و تعلـیم پژوهشـکده پـرورش، و آموزش توسعه ریزيبرنامه و اقتصاد حوزه در کیفیت بهبود راهبردهاي بر مروري .11

1384  
  1383 وتربیت، تعلیم پژوهشکده کشور، تحقیقات بخش مالی هايشاخص عملکرد .12
  1383 تربیت، و تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش وزارت پژوهشی نظام در گذاريسیاست تجربه بر مروري .13
  1382 تربیت، و تعلیم پژوهشکده توسعه، فرآیند در پرورش و موزشآ مشارکت در مالی منابع نقش .14
  1382 تربیت، و تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش در 88 ماده اجراي و سازي خصوصی پیرامون نکاتی .15
  1382 تربیت، و تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش مالی منابع تأمین هايشیوه از ارزشیابی .16
  1381 تربیت، و تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش در اصالحات منشور نویسپیش تدوین نظام .17
  1381 ، تدوین در همکاري ایران، توسعه اندازهايچشم و هاچالش همایش توسعه، و پرورش و آموزش .18
  1380 تربیت، و تعلیم پژوهشکده تربیت، و تعلیم پژوهشکده استراتژیک ریزيبرنامه مقدماتی پیشنهاد .19
  1380 تربیت، و تعلیم پژوهشکده تربیت، و تعلیم پژوهشکده استراتژیک ریزيبرنامه نظام .20
  1380 تربیت، و تعلیم پژوهشکده آموزش، انتخاب .21
  1380 تربیت، و تعلیم پژوهشکده عمومی، پرورش و آموزش المللیبین و دولتی مالی تأمین روندهاي و تجارب .22
  1380 تربیت، و تعلیم پژوهشکده عمومی، پرورش و آموزش مالی منابع تأمین مبانی و اصول .23
 هاياسـتان تحقیقـات شـوراهاي در پـرورش و آمـوزش اقتصاد زمینه در شده تعیین پژوهشی هاياولویت وضعیت بررسی .24

  1379 تربیت، و تعلیم پژوهشکده کشور،
 پژوهشـکده پرورش، و آموزش اقتصاد زمینه در شده انجام تجربیات ارائه و پژوهشی هايالویت تعیین هايروش بر مروري .25

  1379 تربیت، و تعلیم
  1378 وتربیت، تعلیم پژوهشکده توسعه، ریزيبرنامه و اقتصاد پژوهشی هايعنوان و هازمینه فهرست .26

  مجالت داوري) ط
  تربیت و تعلیم فصلنامه -
  آموزشی هاي نوآوري فصلنامه -
  بسیج راهبردي مطالعات فصلنامه -
  اقتصادي پژوهشهاي فصلنامه -



   هانامه پایان و پژوهشی هايطرح مشاوره راهنمایی، نظارت،) ي
 ،92-55 سـال در ایـران اقتصـادي رشـد بر عالی و عمومی سطح دو در دیده آموزش انسانی نیروي اثر بررسی نامه پایان مشاور -

  1395 تهران، استان نور پیام دانشگاه رهدارپور، احترام
  1394 سوادآموزي، نهضت ،1392 تا 1390 سالهاي در سوادآموزي ساله پنج برنامه اجراي از ارزشیابی پژوهشی طرح بر نظارت -
 نـاظر، اي،حرفـه و فنـی هـايآموزش کـاردانی برنامـه کلـی هايسیاست و اصول و اساسی هايهدف وجودي، فلسفه ارزشیابی -

  1387  وتربیت، تعلیم پژوهشکده
  1386 تربیت، و تعلیم پژوهشکده ناظر، خود، فرزندان آموزش مالی تأمین منظور به خانوارها مصرفی رفتار شناخت -

  علمی مجامع در عضویت) م
  1394 مالی، منابع تخصیص و تأمین نظام زیر برنامه تدوین کمیته مسئول -
  تاکنون 1389 سال از پرورش، و آموزش وزارت پشتیبانی و مدیریت توسعه معاونت پژوهشی کمیته علمی عضوهیات -
  تاکنون 1389 سال از پرورش، و آموزش وزارت پرورش و آموزش وزارت در ها یارانه کردن هدفمند عملیاتی ستاد عضو -
  تاکنون 1389 سال از نوین وتربیت تعلیم پژوهشنامه فصلنامه تحریریه هیأت عضو -
  1388 ریزي،برنامه و پژوهش سازمان سالهپنج برنامه تدوین مشورتی کمیته عضو -
  1388 نوین، رویکردهاي ورود عملیاتی و اجرایی برنامه تدوین کارگروه عضو -
  1388 توسعه، پنجم برنامه پژوهشی هايسیاست تدوین تخصصی کارگروه عضو -
   1388اجرا، و گیريتصمیم در رویکردها نقش تبیین چارچوب تدوین کمیته عضو -
  تاکنون 1387ازسال ، پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه اقتصاد کمیته مسئول -
  تاکنون 1382 سال  تربیت، و تعلیم پژوهشکده پژوهشی شوراي عضو -
  1381 پرورش، و آموزش در اصالحات مهندسی ملی همایش اجرایی دبیر -
  1381 پرورش، و آموزش در اصالحات مهندسی ملی همایش علمی کمیته عضو -
  تاکنون 1381 سال تربیت، و تعلیم پژوهشکده _زنان مطالعات گروه پژوهشی شوراي عضو -
  1387 پرورش، و آموزش وزارت رفاهی و اقتصادي مسائل بررسی کمیته عضو -
  1386 اسالمی، کشورهاي پرورش و آموزش اقتصاد ايمنطقه همایش علمی کمیته عضو -
  1386 تبریز، پرورش، و آموزش در انسانی منابع وريبهره ملی همایش علمی کمیته عضو -
  1386 تهران، شهر پرورش و آموزش اقتصاد کمیته عضو -
  1386 پرورش، و آموزش وزارت پرورش و آموزش اقتصاد کمیته عضو -
  1385 تا 1382 سال پرورش، و آموزش عالی شوراي انسانی نیروي و توسعه هايبرنامه کمیسیون عضو -
  1384 مالی، تأمین کارهايراه به مربوط پژوهشی طرح بر نظارت و پذیرش بررسی، تدوین، کمیته مسئول -
  1385 تا 1384 سال پرورش، و آموزش ملی سند تدوین طرح محیطی مطالعات کمیته دبیر -
  1385 تا 1384 سال پرورش، و آموزش در پژوهش چهارم توسعه برنامه نظارت و ریزيبرنامه کمیته عضو -
  1383 ،)جهانی بانک پروژه( پرورش و آموزش در پایه آموزش استراتژي تدوین کاري گروه عضو -
  1381 پرورش، و آموزش در منابع از بهینه برداريبهره و تخصیص تأمین، کمیته عضو -



  1381 همه، براي آموزش ملی شوراي منابع تأمین و تجهیز کمیته عضو -
  1378 پژوهشکده، در هابرنامه ارزشیابی و هماهنگی کمیته عضو -
  1377 پرورش، و آموزش وزارت در روشها بهبود مرکزي کمیته عضو -
 2007پـاریس آیسسـکو، و یونسـکو عضـو کشـورهاي پرورش و آموزش وزراي مشترك نشست اعزامی، نمایندگی هیات عضو -

  میالدي

  :مقاله ترجمه) ن
 ،)اول جلـد( پـرورش و آمـوزش اقتصـاد دانشـنامه جیمنز،. اي نوشته -روندها و تجارب: دولتی پرورش و آموزش مالی تأمین -

1380  

  :تحلیلی هايگزارش) و
 چشـم سند فرادستی اسناد به توجه با پرورش و آموزش توسعه ریزيبرنامه و اقتصاد پژوهشی هايعنوان و هازمینه فهرست .1

  1391 ، پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه ،)عنوان 346( بنیادین تحول و انداز
 مطالعـات مـرور( ایرانی سرمایه و ملی،کار تولید از حمایت در پرورش و آموزش نقش تبیین پیرامون پژوهشی برنامه تدوین .2

  1391،)نخست گزارش( –) پیشین
 هـاي چـالش(  ایرانـی سـرمایه و ملی،کار تولید از حمایت در پرورش و آموزش نقش تبیین پیرامون پژوهشی برنامه تدوین .3

  1391 ،) دوم گزارش) ( پژوهشی آاتی ي برنامه و ایران در مصرف الگوي کنونی
 و آمـوزش مطالعـات پژوهشـگاه پـرورش، و آمـوزش بر ها یارانه سازي هدفمند قانون  سازي پیاده پیامدهاي برخی بررسی .4

  1390 پرورش،
  1389اسالمی، شوراي مجلس پژوهشهاي پرورش،مرکز و آموزش بر ها یارانه سازي هدفمند قانون اجراي آثار بررسی .5
   1389 وپرورش، آموزش مطالعات پژوهشگاه پرورش، و آموزش در 44 اصل سازي پیاده موانع بررسی .6
  1389 پرورش، و آموزش مطالعات پژوهشگاه دولتی، غیر و دولتی مدارس آموزان دانش سرانه هزینه مقایسه و برآورد .7
 و آمـوزش مطالعـات پژوهشـگاه دولتـی، غیـر و دولتی مدارس در شده تمام هزینه مقایسه طرح اجراي مشکالت و هاچالش .8

  1389 پرورش،
  1388 تربیت، و تعلیم پژوهشکده ها،یارانه کردن هدفمند الیحه پیرامون نکاتی .9

  1388، تربیت و تعلیم پژوهشکده ،1388 سال در پرورش و آموزش وزارت بودجه کسري برآورد .10
  1387 تربیت، و تعلیم ها،پژوهشکدهیارانه توزیع به نسبت ايتوسعه رویکرد و هایارانه کردن مندهدف الیحه در هاکاستی .11
  1387 تربیت، و تعلیم پژوهشکده معلمان، اعتراض پدیده نظري تحلیل .12
 معاونـت پیشـنهادي، راهبردهـاي و پـرورش و آمـوزش در مردمـی هايمشـارکت توسعه فراروي تهدیدهاي و ضعف نقاط .13

  1386 پرورش، و آموزش وزارت مردمی هايمشارکت
 عالمـه دانشـگاه اقتصـاد دانشـکده ذخـایر افزایش براي نفت چاه به مشخص يهزینه با گاز تزریق امکان بررسی و تحلیل .14

  .1385 طباطبائی
  1385 تألیف طباطبائی عالمه دانشگاه اقتصاد دانشکده ایران اقتصاد در اعتبارات کارمزد نرخ اندازه پیرامون .15
  1385 تألیف طباطبائی عالمه دانشگاه اقتصاد دانشکده ایران اقتصاد در ملی پول جاي به ارز جانشینی بررسی .16



 اقتصـاد دانشـکده محصـولی تـک اقتصـاد یک چارچوب در بودجه کسري و يبیکار کاهش در مرکزي بانک نقش پیرامون .17
  1385 تألیف طباطبائی عالمه دانشگاه

  1384 تربیت، و تعلیم پژوهشکده خانواده، نوین اقتصاد نظریه .18
 تربیـت، و تعلـیم پژوهشـکده پـرورش، و آموزش توسعه ریزيبرنامه و اقتصاد حوزه در کیفیت بهبود راهبردهاي بر مروري .19

1384  
  1383 وتربیت، تعلیم پژوهشکده کشور، تحقیقات بخش مالی هايشاخص عملکرد .20
  1383 وتربیت، تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش وزارت پژوهشی نظام در گذاريسیاست تجربه بر مروري .21
  1382 وتربیت، تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش در 88 ماده اجراي و سازي خصوصی پیرامون نکاتی .22
  1382وتربیت، تعلیم پژوهشکده توسعه، فرآیند در پرورش و آموزش مشارکت در مالی منابع قشن .23
  1382 تربیت، و تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش مالی منابع تأمین هايشیوه از ارزشیابی .24
  1381 تربیت، و تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش در اصالحات منشور نویسپیش تدوین نظام .25
  1381 آموزشی، پژوهشنامه پرورش، و آموزش در اصالحات .26
  1381 تدوین، در همکاري ایران، توسعه اندازهايچشم و هاچالش همایش توسعه، و پرورش و آموزش .27
  1380 وتربیت، تعلیم پژوهشکده تربیت، و تعلیم پژوهشکده استراتژیک ریزيبرنامه مقدماتی پیشنهاد .28
  1380 تربیت، و تعلیم پژوهشکده تربیت، و تعلیم پژوهشکده استراتژیک ریزيبرنامه نظام .29
 هاياسـتان تحقیقـات شـوراهاي در پـرورش و آمـوزش اقتصاد زمینه در شده تعیین پژوهشی هاياولویت وضعیت بررسی .30

  1379 وتربیت، تعلیم پژوهشکده کشور،
 پژوهشـکده پرورش، و آموزش اقتصاد زمینه در شده انجام تجربیات ارائه و پژوهشی هايالویت تعیین هايروش بر مروري .31

  1379 تربیت، و تعلیم
  1378 تربیت، و تعلیم پژوهشکده توسعه، ریزيبرنامه و اقتصاد پژوهشی هايعنوان و هازمینه فهرست .32

  :جزوات تهیهه)    
  1380 تربیت، و تعلیم پژوهشکده آموزش، انتخاب -
  1380 تربیت، و تعلیم پژوهشکده عمومی، پرورش و آموزش المللیبین و دولتی مالی تأمین روندهاي و تجارب -
  1380 تربیت، و تعلیم پژوهشکده عمومی، پرورش و آموزش مالی منابع تأمین مبانی و اصول -
  1378 تربیت، و تعلیم پژوهشکده توسعه، و پرورش و آموزش اقتصاد -
  1378 تربیت، و تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش اقتصاد بر ايمقدمه -
  1378 تربیت، و تعلیم پژوهشکده ریزي،برنامه و پرورش و آموزش اقتصاد -
  1378 تربیت، و تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش مالی منابع تأمین -
  1378 تربیت، و تعلیم پژوهشکده کار،بازار و پرورش و آموزش اقتصاد -
  1378 تربیت، و تعلیم پژوهشکده ها،فرصت برابري و درآمد توزیع پرورش، و آموزش اقتصاد -
  1378 تربیت، و تعلیم پژوهشکده پرورش، و آموزش خرد اقتصاد -



  ها نامه تقدیر ي)   
  1392 پرورش، و آموزش وزارت)  کشوري اول رتبه( برتر پژوهشگر .1
   1389 ،"آموزش آزادسازي سیاست رفاهی آثار گیري اندازه" عنوان با دکتري رساله پرورش، و آموزش وزارت برتر نامهپایان .2
 و آمـوزش و اقتصـاد زمینـه در پژوهشـی هايالویت تعیین و نیازها بررسی" عنوان با پرورش و آموزش وزارت  برتر پژوهش .3

  1380 ،"پرورش
  تربیت و تعلیم فصلنامه با همکاري بابت نامه تقدیر .4
       1394 قم، علمیه حوزه آموزش مدیرکل طالب، آموزش براي تالش .5
 جمهـوري عمـومی رسـمی تربیـت و تعلیم نظام راهبردي تحول سند تدوین و پژوهش فرآیند در مشارکت بابت نامه تقدیر .6

  1390 ایران، اسالمی
 و شـاهد امـور محتـرم ،مـدیرکل شـهادت و ایثـار فرهنـگ توسـعه براي تالش و مقدس دفاع در ایثارگري بابت نامه تقدیر .7

  1394و1395 ایثارگران،
  1389 پرورش، و آموزش مطالعات پژوهشگاه ریاست مقدس، دفاع در ایثارگري بابت نامه تقدیر .8
  1388 ایثارگران، و شاهد امور محترم ،مدیرکل ایران اسالمی جمهوري نظام از حراست بابت نامه تقدیر .9

  1385، ایثارگران و شاهد مور ا محترم کل مدیر مقدس، دفاع در مشارکت بابت نامه تقدیر .10

  

 


